Promovendo importantes marcas

/ Estudo de Caso: Virgin Galactic
A Virgin Galactic é a primeira empresa de voos espaciais
comerciais do mundo, que oferece oportunidades
turísticas ao público.
/ Desafios
Com o interesse por mídia em ascensão, a Virgin Galactic precisava de uma forma mais eficiente e escalável
de compartilhar ativos digitais entre usuários e plataformas. Conhecida internacionalmente por suas inovações
sem igual, eles estavam procurando um parceiro que oferecesse soluções simplificadas e personalizadas de
acordo com suas necessidades crescentes de comunicação e gerenciamento de ativos.

/ Soluções
Em uma parceria completa com a Virgin Galactic, a Getty Images forneceu um sistema de gerenciamento
de ativos desenvolvido para atender ao interesse em lançamento de foguetes em seu primeiro voo
comercial programado com uma solução inteligente para associação de materiais de divulgação.

/ Resultados
A equipe interna de marketing da Virgin Galactic pode, hoje, acessar conteúdo de maneira mais eficiente e
rápida. O conteúdo novo é publicado automaticamente para o grupo, e a funcionalidade de pesquisa está
otimizada com metadados personalizados.
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/ Desafios
À medida que se preparava para um ano revolucionário e notável que
incluía a preparação para seu primeiro lançamento comercial, a Virgin
Galactic percebeu a necessidade de uma solução inteligente para o
gerenciamento e incentivo de uma coleção de ativos digitais em alta
demanda.

/ Armazenamento central. A Virgin Galactic precisava da
mudança de um servidor local único com acesso limitado para uma
plataforma segura e robusta baseada em nuvem para fornecer
acesso 24 horas por dia e 7 dias por semana, da capacidade de
coordenar conteúdo de marca aprovado e de uma maneira eficiente
de compartilhar conteúdo com a imprensa e as agências.
/ Metadados. A equipe desejava poder adicionar informações de
imagem mais consistentes, detalhadas e pesquisáveis para aumentar
a visibilidade e o alcance de mídia.
/ Velocidade. O gargalo criado pelo acesso de servidor único
desacelerou a distribuição de vídeos de voos de testes e imagens
de eventos da empresa para a imprensa. Em uma cultura de
entretenimento e notícias 24 horas e 7 dias por semana, downloads
eficientes implicam uma cobertura mais precisa e detalhada, além de
um alcance de público maior.
/ Alcance. Como parceiro de mídia, a Getty Images foi contratada
para tornar as imagens da Virgin Galactic disponíveis diretamente para
milhares de contatos de mídia global altamente desejáveis por meio da
image.net pela Getty Images, assim como associar ativos importantes
em gettyimages.com.
/ Gerenciamento de marca. A Virgin Galactic desejava poder
controlar melhor sua história, seus vídeos e suas imagens para
promover uma representação mais precisa e positiva dos objetivos de
sua empresa e de sua identidade de marca em geral.
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/ As soluções
O Getty Images Media Manager criou uma resposta eficiente
e inteligente para atender às necessidades de distribuição
crescentes da Virgin Galactic.
A solução oferece à equipe de marketing da Virgin Galactic acesso
instantâneo a imagens novas e existentes. O conteúdo com
distinção de tempo pode, então, ser compartilhado com a mídia
e maneira mais fácil e rápida pelo image.net, garantindo que o
conteúdo mais relevante e atualizado alcance as pessoas certas.

Principais benefícios:
/ Acesso total. A equipe inteira tem acesso 24 horas por
dia e 7 dias por semana ao conteúdo, de maneira que os
membros da equipe responsáveis pela distribuição possam
se concentrar em suas prioridades.
/ Migração fácil. A migração de conteúdo existente e fluxo
de trabalho foi gerenciado completamente pela Getty Images.
/ Metadados pesquisáveis. Maiores detalhes de
metadados de imagens significa melhor funcionalidade de
pesquisa.
/ Publicação automatizada. O Media Manager
está configurado para receber e publicar imagens novas
instantaneamente.
/ Consistência de marca. Todas as imagens são
aprovadas para refletir a identidade da marca em todas as
comunicações.
/ Distribuição controlável. A Virgin Galactic controla
suas listas de mídia, gerencia notícias exclusivas e monitora
quem acompanha suas histórias.
/ Distribuição dirigida. A Virgin Galactic pode localizar e
fornecer material a influenciadores em jornais, revistas, blogs,
mídia on-line e redes de notícias importantes.
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/ Os resultados
O conteúdo da Virgin Galactic é agora agregado ao gettyimages.com,
distribuído para promoção no image.net e disponibilizado aos usuários
por meio de uma estrutura simples, controlável e baseada em permissões.
A equipe de marketing inteira tem, agora, acesso rápido e fácil a uma
biblioteca de conteúdo, crescente por meio de um local centralizado,
oferecendo:
/ Economias de tempo. Uma interface de tempo intuitiva e simples
facilita a localização de materiais e conteúdo de marca recentes.
/ Compartilhamento mais rápido. Ferramentas avançadas de
pesquisa, lightbox e arquivamento permitem o acesso e distribuição de
mídia eficientes em uma variedade de formatos.
/ Maior produtividade. O tempo perdido com o compartilhamento de
arquivos de mídia ou pesquisa de imagens em um servidor local é agora
utilizado em relações de mídia e suporte ao crescimento da empresa.

Conte sobre sua marca.
Como líder mundial em mídia digital, podemos lhe ajudar a criar
um idioma visual consistente, gerenciar e distribuir seus ativos de
marca e simplificar seu fluxo de trabalho com uma solução de
gerenciamento de ativos digitais econômico.
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Para obter mais
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contato com o escritório
local da Getty Images:
Brasil / 0800 772 2074 /
info@gettyimages.com.br
mmhelp@gettyimages.com

